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Соціальний коучинг

соціальний коучинг

Додаткова пропозиція

порада та допомога у всіх життевих
ситуаціях

По бажанню ми пропонуємо вам допомогу в
вирішенні індивідуальних проблем. В разі виникнення проблем з влаштуванням дітей в садочки
та школи, ми з радістю допоможемо вам.

сімейних та професійних
проблем та супроводження в
процесі стабілізацїї?
З нами ви знайдете необхідну допомогу
та підтримку, орієнтовану на інтеграцію,
яка вам потрібна. Коучинг включає підтримку, поради та контрольні завдання,
а також пропонує людям скількома обмеженнями спеціальну підртимку що до
їx професійної та соціальної інтеграції.

Цільова группа

Час для прийняття участі: Час для прийняття
участі буде узгоджений з вами індивідуально.

Дістатися до
нашого навчального
центру ви можете пішки
від автобусної зупинки
Marienplatz, або від
вокзалу Rheydt.

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach
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• aналіз власної професійної ситуації та
середовища аналіз успіхів і невдачь
• розвиток стійкості
• підготовка документів на пошук роботи
• планування, відкриття та розвиток мотивації
• розвиток професійних та життєвих цілей
• розробка рішень та зясування перешкод
• тренування ключових кваліфікацій
• допомога в таких проблемах як борги,
житлова ситуація, залежність, психика,
вагітність, правопорушення

Folgen Sie uns: faktumblog.de
facebook.com/faktumgmbh
Faktum. Für Ihre Zukunft.

Waisenhausstraße

Клієнти у складних життєвих ситуаціях,
наприклад довготривале безробіття чи люди
які потребують догляд, також люди з багатьма проблемами.

Можливі теми коучингу

Початок та тривалість: Початок проекту проводиться щотижня. Тривалість проекту складає
максимально 6 місяців. Початок проекту ми
узгоджуємо з вами разом.

straße

Навчання відбувається в індивідуальних
бесідах, таким чином наші соціальні тренери гарантують вам допомогу в захищеному середовищі щоб досягти стабілізації.
Cоціальний коучинг буде проводитися
максимально 6 місяців, протягом цього
часу ми маємо 100 годин, темa наших
співбесід залежить від ваших проблем.
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Педагогічний підхід

В індивідуальній співбесіді ми розповімо вам
про умови прийняття участі в нашому проекті. Більше інформації ви можете отримати
по телефону 02166 128 300, або на сайті
www.faktum-gmbh.de
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Інформація про умови прийняття
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